
REGULAMENT CONCURS 

„CELE MAI FRUMOASE ANOTIMPURI DIN GRĂDINA MEA” 

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR 

1.1.SOCIETATEA ROMÂNA DE TELEVIZIUNE - denumită în continuare SRTv şi/sau 

Organizator - cu sediul în Calea Dorobanţilor, nr. 191,sector 1, Bucureşti, România, CUI 846440, 

organizează concursul interactiv cu premii „CELE MAI FRUMOASE ANOTIMPURI DIN 

GRĂDINA MEA”, 

1.2.Regulile prezentulului regulament sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Prin înscrierea 

la concurs, participantul declară e pres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile 

prezentului Regulament. 

1.3.Prezentul regulament poate fi citit și publicul se poate informa de pe site-ul www.tvr.ro. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba Regulamentul, inclusiv perioada 

concursului, dar nu înainte de a anunţa detaliile pe site-ul www.tvr.ro şi/sau pe pagina de 

Facebook  a emisiunii “#SECRETELEPLANTELOR.  

  

SECŢIUNEA 2. DURATA ŞI PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI   

2.1. Concursul interactiv cu premii, numit „CELE MAI FRUMOASE ANOTIMPURI DIN 

GRĂDINA MEA”, se desfăşoară în perioada 9 octombrie - 15 noiembrie 2021, în cadrul 

emisiunii “#SECRETELEPLANTELOR”. Emisiunea se difuzează săptamânal, în fiecare 

sâmbătă, începând cu ora 10.30, pe TVR 1. 

 

SECŢIUNEA 3. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

3.1. Lansarea concursului va fi anunţată public în cadrul celei de-a doua ediții a emisiunii 

#SECRETELEPLANTELOR.  

3.2. Pentru a câştiga unul dintre cele 2 premii puse în concurs, participanții: 

a) urmăreasc  fiecare emisiune “#SECRETELEPLANTELOR”, difuzată la  TVR 1; 

b) transmit prin email, la adresa emisiunii secreteleplantelor@tvr.ro sau prin posta, la adresa 

Organizatorului - prevăzută la pct. 1.1. din prezentul regulament, cu menţiunea « pentru 

emisiunea #SECRETELEPLANTELOR», patru fotografii cu plantele perene amenajate după 

indicațiile Luminitei Nicorici din fiecare ediție. Aranjamentele cu plante perene trebuie să se 

afle în balconul, terasa sau grădina personală. Fotografiile trebuie să reprezinte imagini generale 

și detalii importante pentru descrierea grădinii/balconului/terasei personale în care se află 

aranjamentele cu flori perene. 
3.3.  Fotografiile trebuie trimise pe email sau prin poștă, însoțite de toate datele de identificare 

ale participanților, respectiv: nume şi prenume, adresă completă (strada, nr. cod poştal, bloc, 

apartament, localitate şi judeţ, cod poștal), nr. telefon; 

3.4. Sunt luate în considerare doar fotografiile trimise în timpul concursului, până cel târziu 

la data de 15.11.2021, însoțite de datele prevăzute la pct. 3.3. Lipsa datelor solicitate duce la 

descalificarea automată a participantului respectiv.   

3.5 Câştigătorul concursului „CELE MAI FRUMOASE ANOTIMPURI DIN GRĂDINA 

MEA” este stabilit de echipa de realizatori ai emisiunii și de reprezentanții sponsorului. 

3.6. Câştigătorul concursului va fi anunțat în ultima ediție a emisiunii 

“#SECRETELEPLANTELOR” din data de 27 noiembrie 2021. 

 

SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE 

4.1. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetăţenie română sau cetăţeni 

străini rezidenţi ai României, având vârsta peste 18 ani şi care îndeplinesc toate condiţiile 

prevăzute de prezentul Regulament. Participarea la acest concurs este gratuită.  

4.2. Nu pot participa la concurs angajaţii Organizatorului, ai sponsorului și nici rudele 

acestora de gradul I (copii, părinţi, soţul/soţia). Prin înscrierea la concurs, participanţii declară, pe 

proprie răspundere, faptul că nu sunt angajaţi SRTV şi nici rude de gradul I inclusiv, ale unor 

angajaţi SRTV. Falsul în declaraţii se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. 

 

 

 

mailto:secreteleplantelor@tvr.ro


SECŢIUNEA. 5. PREMIILE ŞI MODALITĂŢI DE ACORDARE 

5.1. Cele două premii acordate sunt oferite de ClassIn - sponsor al concursului - și reprezintă  

un premiu al jurilui și un premiu de popularitate - stabilit de votul primit de concurent pe 

pagina de Instagram a emisiunii #secreteleplantelor. Premiile nu pot fi convertite în bani şi 

constau în:  

a) o jardiniera cu paravan Clostra (1) – premiul juriului;  

b) o lampă La Fleur(1) – premiul de popularitate.    

 

5.2. Desemnarea câştigătorul concursului „CELE MAI FRUMOASE ANOTIMPURI DIN 

GRĂDINA MEA” se realizează de către realizatorii emisiunii și reprezentanții sponsorului.  

5.3. După anunţarea câştigătorilor, aceştia au obligaţia de a pune la dispoziţia reprezentantului 

organizatorului o copie după buletin/carte de identitate (la adresa de concurs 

secreteleplantelor@tvr.ro) în termen de cel mult două zile de la anunțarea câștigătorului. 

5.4. Câştigătorul nu poate solicita contravaloarea în bani a premiului. 

5.5. Premiile acordate vor fi trimise în cel mult 5 zile lucrătoare (data e pediţiei) de la 

anunţarea publică a câştigătorilor, iar e pediţia va fi făcută de sponsor, prin poştă, cu confirmare 

de primire, e clusiv la adresa dată de câştigător.  

5.6. Organizatorul aduce la cunoştinţa sponsorului numele şi datele câştigătorului cel mai 

devreme în momentul difuzării e tragerii, nu mai târziu de 48 ore de la difuzare. 

5.7. Organizatorul concursului nu este responsabil de situaţia în care câştigătorul nu intră în 

posesia premiului din cauze care ţin de culpa e clusivă a participantului (ex: completarea 

incorectă a datelor de înscriere la concurs, răspunsul târziu sau deloc la solicitarea 

organizatorilor, lipsa de la domiciliu în mod repetat etc). 

5.8. Câştigătorii nu vor plăti impozit aferent premiilor ce depăşesc, conform Codului fiscal, 

valoarea minimă legală neimpozabilă (impozitul aferent premiilor). 

 

SECŢIUNEA.6. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR 

6.1. Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 

pentru protecţia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de 

intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se 

adresa justitiei. SRTv va păstra confidenţialitatea tuturor datelor celor înscrişi la concurs. După 

închierea concursului, toate datele concurenţilor din prezentul concurs vor fi şterse definitiv. 

6.2. Prin înscrierea la concurs, concurentul îşi e primă e pres şi neechivoc consimţământul ca 

datele sale personale să fie prelucrate de SRTv. În conformitate cu Regulamentul EU nr. 

679/2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția datelor), ORGANIZATORUL are obligația de a 

administra datele personale ale PARTICIPANȚILOR la concurs în condiții de siguranță și numai 

pentru scopurile specificate în prezentul Regulament. 

-   

 

SECŢIUNEA. 7. RESPONSABILITATEA 

7.1 Organizatorul concursului nu are nicio răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate 

de corectitudinea datelor personale trimise de către participanți.  

7.2 Organizatorul va acorda premiul numai acelei persoane ale cărei date sunt comunicate și 

trimise în cadrul concursului, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

7.3 Organizatorul nu are obligația de a purta corespondența privitoare la solicitările 

necâștigătoare.   

7.4 Organizatorul nu va putea fi tras la răspundere pentru suspendarea sau încetarea 

concursului în orice stadiu din cauza intervenirii unor evenimente de forță majoră. 

7.5 Prin participarea la Concurs, participanții declară că sunt de acord și că nu vor solicita, în 

nicio modalitate, niciun fel de reparare materială ori de orice altă natură și că nu vor formula 

plângeri/sesizări împotriva Organizatorului în cazul în care, dar fără a se limita la, sunt întâlnite 

situații în care: 



a) înscrierile la concurs nu ajung la organizator din cauza unor erori de 

trimitere, trafic și/sau gestionare în servere; 

b) înscrierile la concurs ajung în altă formă/format de natură a face imposibilă 

participarea la Concurs; 

c) înscrierile la concurs ajung cu o întârziere nejustificată, din cauza unor 

probleme tehnice și/sau de trafic;  

d) e istă erori de conectare la rețeaua de internet și/sau la serviciul de date al 

participantului; 

e) serviciul internet/ telefonie devine indisponibil sau se restrânge în teritoriul 

unde se desfășoară concursul din cauze de forță majoră și/sau revizii tehnice 

neașteptate, (VI) altele asemenea ;  

f) sponsorul nu achită a impozitele aferente premiilor ce depăşesc, conform 

Codului fiscal, valoarea minimă legală neimpozabilă.  

 

7.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a evita fraudarea 

concursului. Participanții declară în mod e pres că au înțeles și sunt de acord că, în cazul 

nerespectării prevederilor prezentului Regulament, pot fi descalificați din concurs. 

 

SECŢIUNEA 8. TAXE ŞI IMPOZITE 

8.1.  Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului fiscal. 

8.2. Impozitele aferente premiilor vor fi plătite de sponsor în numele câştigătorului, 

Organizatorul neavând nici o obligaţie cu privire la acest aspect.  

8.3. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiile 

câştigate, sunt în sarcina e clusivă a câştigătorilor. 

 

SECŢIUNEA 9. DISPOZIŢII FINALE 

9.1 Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toţi participanţii. Prin 

participarea la concurs, participantul declară e pres că a citit, a înţeles și este de acord cu termenii 

și condiţiile prezentului Regulament, disponibil în mod gratuit pe site-ul www.tvr.ro. 

9.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba Regulamentul fără 

notificare prealabilă şi intră în vigoare de la data publicării sale pe site-ul/conturile oficiale ale 

SRTv/ emisiunii. 

 

  

 


